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MUNICíPIO PONTE El L! A 

TERR" RICA DA HUMANIDAOE 

EDITAL 

_Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56.0 do Anexo I da Lei na 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 11 de janeiro de 2021 e aprovada a 25 de janeiro 

de 2021 . ______________________ _ 

_ Para constar e para os devidos efeitos se lavra o presente edital , que vai 

ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de Lima, 

www.cm-pontedelima.pt. ____________________ _ 

Ponte de Lima, 25 de janeiro de 2021 . 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.O
) 

Tel 258 900 400. Fax 258 900 410 · Praça da República. 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt . www.cm-pontedelima.pt 
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11 de janeiro de 2021 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 11 de janeiro de 2021 

local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel lima Baptista 

Dr~ Ana Maria Martins Machado 
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Eng!! Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.~ Maria João lima Moreira Sousa 

FALTAS: o Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa não esteve 
presente na reunião da Câmara Municipal, tendo sido justificada a sua falta. 

Início da Reunião: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e quarenta minutos 

Secretária : Chefe de Divisão Municipal: Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica : Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7.555.602, 84 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta /v 
/ ti-
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PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da palavra, propôs um voto de 

pesar pelo falecimento do escultor João Cutileiro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento à família. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ O Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista, no uso da palavra, abordou os seguintes 

temas: existe um aqueduto na ecovia, junto à estação de bombagem em S. Gonçalo, que 

está a ruir; na mesma ecovia existem vedações com muros de pedra, no leito da ecovia; 

existe um espaço onde estão "a matar" carvalhos, cuja propriedade municipal ou não, 

importa averiguar; questionou ainda no sentido de saber se já existe data para a hasta 

pública do lote no Pólo industrial e empresarial da Queijada; solicitou ainda cópia dos 

contratos com a ADAM (contrato de comissão de parceria, contrato de gestão e o de 

concessão, e o acordo de parceria) . 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ____________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 28 de dezembro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária . ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 2/20 - Loteamento Industrial de Calvelo -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Processo de 

Loteamento n.º 2/20. 

_(03) OBRAS PÚBLlCAS ____________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "AMPLIAÇÃO DO EDIFíCIO SEDE DO CLUBE NAÚTICO DE PONTE 

DE LIMA" - Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final, adjudicando a empreitada de 

"Ampliação do Edifício Sede do Clube Náutico de Ponte de Lima", à empresa "Construções 
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Refoiense, Lda.", pelo valor total de 524.537,75 € (quinhentos e vinte e quatro mil, 

quinhentos e trinta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), mais IVA à taxa lega l em vigor. 

Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. _________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Iluminação do Cemitério Novo". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação finan ce ira no montante de 14.630,OO€ (catorze mil seiscentos 

e trinta euros), à Freguesia de Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra de 

"Iluminação do Cemitério Novo", a transferir à medida da execução dos trabalhos. 

_ 4.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

construção de muros de suporte em diversas ruas. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com quatro votos a favo r e duas abstenções dos Senhores Verea dores Dr. Abel 

Baptista e Dr.ª Maria João Sousa, atribuir uma comparticipação financeira até ao montante 

máximo de 26.147,82 € (vinte e se is mil cento e quarenta e sete euros e oitenta e dois 

cêntimos), à Freguesia da Ribeira, destin ada a comparticipar a obra de "Construção de 

muros de suporte nas ruas da Garrida, Fontainhas, Vila Nova, Casa Nova, Cano e Carrasca I", 

a transferir mediante informação de aprovação dos trabalhos, pelos serviços Técnicos deste 

Município. Os Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr. ª Maria João Sousa ditaram para a ata a 

seguinte declaração de voto: "abstivemo-nos porque não ficou esclarecido que estas obras 

não vinham já do mandato anterior, e o critério até agora nesta Câmara, sempre foi só pagar 

obras executadas no presente mandato ." __________________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

beneficiação de diversas ruas. A Câmara Municipal deliberou por maioria com qu atro votos 

a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João 

Sousa, atribuir uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 51.564,82 € 

(cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos), à 

Freguesia da Ribeira, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação das Ruas de Corvais, 

Alçaperna, Cano, Barreiro, Pedreiras, Alfanados, Casa Nova, Estrada Velha, Picoutinho, Vila 

Nova, Encruscada, Poça da Torre, Rates, Cancela, Poça da Carreira e Beco do Bárrio", 

mediante informação de aprovação dos trabalhos, pelos serviços Técnicos deste Município . 

Os Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa ditaram para a ata a seguinte 

declaração de voto: "abstivemo-nos porque não ficou esclarecido que estas obras não 
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vinham já do mandato anterior, e o critério até agora nesta Câmara, sempre foi só pagar 

obras executadas no presente mandato." __________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA SEARA - Solicita adiantamento da 1ª, 2ª e 3ª tranches de 2021. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento da 1ª, 2ª e 3ª 

tranches do ano 2021, à Freguesia da Seara. _________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ___________________ _ 

_ 5.1- PROTOCOLO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA, O INSTITUTO PORTUGUÊS 

DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P., A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CANOAGEM E O CLUBE 

NÁUTICO DE PONTE DE LIMA PARA A CONSTITUiÇÃO DO MUSEU PORTUGUÊS DA 

CANOAGEM - Aprovação da Minuta. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de lima, o Instituto 

Português do Desporto e juventude, I.P., a Federação Portuguesa de Canoagem e o Clube 

Náutico de Ponte de lima, para a constituição do Museu Português da Canoagem. 

_5.2 - PROTOCOlO DE APOIO FINANCEIRO ENTRE O MUNicíPIO DE PONTE DE LIMA E O 

CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNElOS PARES_3.0 - Ratificação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do artigo 

35 Q, do Anexo I, da lei n. Q 75/13 de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar o 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 29 de dezembro, de 

aprovação e assinatura do Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Ponte de 

lima e o Centro Paroquial e Social de Fornelos Pares_3.0. 

_5.3 - PROTOCOLO ENTRE O MUNiCíPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL, DE CEDÊNCIA DE 

UMA SALA NO ESPAÇO INTERNET - Aprovação da Minuta. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Ponte de lima e a 

APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

respeitante à cedência de uma sala no Espaço Internet. _____________ _ 

_ 5.4 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - Aumento 

excecional dos Fundos Disponíveis a que alude a alínea c) do n.Q 1 do art.Q 4.Q da lei n.Q 

8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual). A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta, autorizando o aumento excecional dos fundos disponíveis 

no valor de 7.334.583,23 €, relativo à utilização de parte do saldo de gerência, nos termos do 

disposto no art. Q 4Q da lCPA e no estrito cumprimento dos limites estabelecidos no n. Q 2 do 

art. Q 6Q do Decreto-lei n. Q 127/2012, de 21 de junho. _____________ _ 
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_5.5 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a criação dos seguintes fundos de maneio : Gabinete de 

Apoio Pessoal, com 500,00€, rubrica U003/02021101, a qual terá como responsável a Chefe 

do Gabinete de Apoio ao Presidente, Dr. ª Alexandra Maria Pinheiro de Matos Pereira 

Esteves, para despesas de representação autárquica; Unidade Financeira e Patrimonial -

Secção de Contabilidade, com 1.250,00€, rubrica U9/02022509, a qual terá como 

responsável, a Dr.ª Maria Irene Sousa Lemos, para outras despesas; Divisão de 

Administração Geral - Secção de Expediente, com 500,00€, rubrica U2/020210/020209, a 

qual terá como responsável a Chefe da Divisão, Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araújo; Unidade Financeira e Patrimonial - Secção de Património e Aprovisionamento, com 

500,00€, rubrica U9/02010801, a qual terá como responsável, a Dr.ª Maria de Fátima 

Carvalhosa Lopes, para despesas relacionadas com os consumos de secretaria. 

_5.6 - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, I.P. - Enquadramento no âmbito 

do PMDFCI e PDM.PDR 2020 - 8.1.4. - Aproveitamento de regeneração natural de pinheiro 

bravo no perímetro florestal da Serra D' Arga em área afetada pelo grande incêndio 

florestal de 2016 - Emissão de parecer. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

emitir parecer favorável considerando a informação prestada pelos serviços técnicos a 9 de 

dezembro de 2020, e o estabelecido no PDM e no PMDFCI, devendo o requerente cumprir 

com a legislação em vigor. ________________________ _ 

_ 5.7 - CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DA FREGUESIA DA FACHA - Local: Facha 

(Monte da Nó) - P _ARB_049121 - Emissão de parecer. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade dar parecer favorável, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1, do 

artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de Julho, na sua redação atual, considerando a 

informação prestada pelos serviços técnicos a 17 de dezembro de 2020, e o estabelecido no 

PDM e no PMDFCI, ao pedido - P _ARB_049121, devendo o requerente cumprir com a 

legislação em vigor. __________________________ _ 

_ 5.8 - CONSTITUiÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA CPCJ - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a criação do fundo de maneio da CPCJ, com 153,15€, na 

rubrica U003/02022509, a qual terá como responsável a Presidente da CPCJ - Anabela Leal 

Ferreira da Costa. Mais deliberou por unanimidade, de acordo com o disposto na alínea a) 

do n.º3 do artigo 14º da Lei n.º147/99, de 01 de setembro, com as alterações introduzidas, 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, que este fundo de maneio se destina a 

suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação da Comissão d 
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Proteção para apoio às crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que tenham à sua guarda 

de facto, sempre que não seja possível assegurá-Ias através de recursos formais das 

entidades que compõem a própria comissão, ou de outras entidades; que a gestão do Fundo 

Maneio compete à Presidente da CPCJ e a utilização das verbas, está sujeita a decisão 

conjunta do Presidente da Comissão de Proteção e do representante do Município, de 

acordo com a informação prestada pela Técnica Superior, Dr.ª Fátima Lopes, a 06 de janeiro 

de2021. ______________________________________________________ __ 

_ 5.9 - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES, COM IVA INCLUíDO, PARA 

OS ESPETÁCULOS A DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, OU DA 

RESPONSABILIDADE DO MESMO, EM FEVEREIRO - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de fixação dos preços dos bilhetes, com IVA 

incluído, para os espetáculos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, ou da responsabilidade 

do mesmo, no mês de fevereiro/2021. ______________________________________ _ 

_ (06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíss imo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas 17h40m. __________________________________ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ____ __ 

A Secretária, 

~wic. ~'< 0,.,.,,>~ \6-11,0 ,*çJr;, ArO 
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